
П р а м о е а т а в а р ы ш а C T A J 1 I H A 
на першай усесаюзнай нарадзе стаханаўцаў 

лі-б навука была такой, якою яе па-
казваюць некаторыя нашы кансерва-
тыўныя таварышы, то яна даўно-б за-
гінула для чалавецтва. Навука таму 
І называецца навукай, што яна не 
прызнае фетышаў, не баіцца падняць 
руку на аджываючае, старое і чула 
прыслухоўваецца да голасу вопыту, 
практыкі. Калі-б справа абстаяла 
інакш, у нас не было-б наогул навукі, 

тэхнічна, чым Стаханавы і Бусыгіны, 
не змаглі-б выканаць такіх норм. Нам 
патрэбны такія тэхнічныя нормы, 
якія праходзілі-б дзе-небудзь па ся-
рэдзіне паміж цяперашнімі тэхнічны-
мі нормамі і тымі нормамі, якіх дабі-
ліся Стаханааы і Бусыгіны. Узяць, 
напрыклад, Марыю Дземчэнка, усім 
вядомую пяцісотнійу па бураках. Яна 
дабілася ўраджаю буракоў на гектар 

не было-б, скажам, астраноміі, і мы і у 500 і больш цэнтнераў. Ці можна 
ўсё яшчэ прабаўляліся-б абвятшалай j гэта дасягненне зрабіць нормай урад-
сістэмай Пталамея; у нас не было-б і жайнасці для ўсёй бурачнай гаспа-
-біялогіі, і мы ўсё яшчэ цешыліся-б і даркі, скажам, на Украіне? Не, нельга. 
легендай аб стварэнні чалавека; у нас! Рана пакуль гаварыць аб гэтым. Ма-
не 'было-б хікіі, і мы ўсё яшчэ пра- ірыя Дземчэнка дабілася 500 і больш 
5аўляліся-б прарыцаннямі алхімікаў. ! цэнтнераў на адзін гектар, а сярэдні 

Вось чаму я думаю, што нашы ўраджай па бураках, напрыкпад, на 
Інжынерна-тзхнічныя і гаспадарчыя Украіне ў гэтым годзе складае 130— 

больш узмацніла прапаганду сваіх 
кансерватыўных поглядаў. Зразумела, 
што нам прышлося даць гэтым пава-
жаным людзям злёгку ў зубы і ветлі-
венька выправадзіць іх з цэнтраль-
нага апарата НКШЗ . (Апладысменты). 
I што-ж? Мы маем цяпер камерцый-
ную .хуткасиь у 18—19 кілометраў 
у гадзіну (Апладысменты). Мне ду-
маецца, таварышы, што ў крайнім вы- І 
падку прыдзецца звярнуцца да гэтага 

I метаду і ў іншых галінах нашай на-1 
I роднай гаспадаркі, калі, вядома, упор-1 
I ствуючыя кансерватары не пераста-1 
j нуць перашкаджаць і кідаць палкі ў і 
калёсы стаханаўскаму руху. | 

Па-другое. Задача заключаецца ў! 
тым, каб дапамагчы перабудавацца1 

работнікі, паспеўшыя ўжо значна ад 
стаць ад стаханаўскага руху, зрабі-
лі-б добра, калі-б яны перасталі чап-
ляцца за старыя тэхнічныя нормы 
і перабудаваліся па-сапраўднаму, па-
навуковаму, на новы стаханаўскі лад. 

Добра, скажуць нам. Але як быць 
3 ТЭХНІЧНЫМІ нормам: наогул? Ці па-
трэбны яны для прамысловасці, ці 
можна абыйсціся зусім без усякіх 
норм? 

Адны гавораць, што нам не трэба 

132 цэнтнеры на гектар. Рознійа, як 
бачыце, не маленькая. Ці можна даць 
норму для ўраджайнасці па бураках 
у 400 або Ў 300 цэнтнераў? Усе 
знаўцы справы газораць, што нельга 
гэтага рабіць пакуль што. Відавочна, 
што прыдзецца даць норму па ўра-
джайнасці на гектар на Украіне 
на 1936 год у 200—250 цэнтнерау. 
А норма гэта не маленькая, бо ў вы-
падку яе выканання, яна магла-б даць 
нам удвая больш цукру, чым у 1935 

больш НІЯКІХ тэхнічных норм. Гэта j годзе. Тое-ж самае трэба сказаць ад-
няверна, таварышы. Больш таго,—гэта І носна прамысловасці. Стаханаў пе-
неразумна. Без тэхнічных норм не- j ракрыў існуючую тэхнічную норму 
магчыма планавая гаспадарка. Тэх- ;здаецца разоў у дзесяць або нават 
нічныя нормы патрэбны, апрача гэтага больш. Абвясціць гэта дасягненне но 

І ўзначаліць стаханаўскі pyx тым 
гаспадарнікам, інжынерам 1 тэхнікам, 
якія не хочуць перашкаджаць стаха-
наўскаму руху, якія спачуваюць гэ-
таму руху, але не здолелі яшчэ пера-
будавацца, не здолелі яшчэ ўзнача-
ліць стаханаўскі рух. Я павінен ска-
зать таварышы,'што такіх гаспадарні-
каў, інжынераў і тэхнікаў ёсць у нас 
нямала. I калі мы дапаможам гэтым 
таварышам, то іх будзе ў нас, нвсум-
ненка, яшчэ больш. 

Я думаю, што калі гэтыя заданы 
будуць выкананы намі стаханаўскі 
рух разгорнецца ва ўсю, ахопіць усе 
вобласці і раёны нашай краіны і па-
кажа нам цуды новых дасягненняў. 

V. Два словы 

для таго, каб адстаючыя масы пад-
цягваць да перадавых. Тэхнічныя 
нормы—гэта вялікая рэгулюючая сі-

вай тэхнічнай нормай для ўсіх пра-
цуючых на адбойным малатку было-б 
неразумна. Бідавочна, што прыдзецца 

ла, якая арганізуе на вытворчасці і дяць норму, якая праходзіць недзе па 
шырокія масы рабочых вакол перада-: сярэдзіне паміж існуючай тэхнічнай 
вых элементаў рабочага класа. Зна- і нормай і нормай, ажыццёўленай 
чыць, нам патрэбны тэхнічныя нормы, j т. Стаханавым. 
але не тыя, якія існуюць цяпер, а 
больш высокія. 

Другія гавораць, што тэхнічныя 
нормы патрэбны, але іх трэба давес-
ЦІ цяпер-жа да тых дасягненняў, якіх 
дабіліся Стаханавы, Бусыгіны, Віна-
градавы і іншыя. Гэта таксама ня-
верна. Такія нормы былі-б нерэаль-

нымі для цяперашняга часу, бо рабо-
чыя 1 работніцы,, менш падкаваныя 

IV. Бліжэйшыя заданы 
у чым заключаюцца нашы бліжэй-

шыя задачы з пункту гледжання ін-
тарэсаў стаханаўскага руху? 

Каб не раскідвацца, давайце звя-
дзем гэту справу да двух бліжэйшых 
задач. 

Па-першае. Задача заключаецца ў 
тым, каб дапамагчы стаханаўцам раз-
гарнуць далей стаханаўскі рух і рас-
паўсюдзіць ЯГО ўшыр і ўглыб на ўсе 
вобласці і раёны СССР. Гэта—з ад-
наго боку. I 3 другога боку—абуздаць 
усе тыя элементы з гаспадарчых і ін-
жынерна-тэхнічных работнікаў, якія 
ўпарта чапляюцца за старое, не хо-
чуць ісці ўперад і сістэматычна тар-
мозяць разгортванне стаханаўскага 
руху. Каб пашырыць ва ўсю стаха-
наўскі рух па ўсяму твару нашай кра-
іны, для гэтага адных толькі стаха-
наўцаў, вядома, недастаткова. Неаб-
ходна, каб нашы партыйныя арганіза-
цыі ўключыліся ў гэту справу 1 дапа-
маглі стаханаўцам давесці рух да 
канца. У гэтых адносінах данецкая 
абласная арганізацыя праявіла бяс-
спрэчна вялікую ініцыятыву. Добра 
працуюць у гэтым сэнсе маскоўская 
і ленінградская абласныя арганізацыі. 
А як другія вобласці? Яны, як відаць, 
усё яшчэ „раскачваюцца". Напрыклад 
нешта не чуваць ці вельмі мала чу-
ваць аб Урале, хаця Урал з 'яўляецца, 
як вядома, велізарным прамысловым 
цэнтрам. Тое-ж самае трэба сказаць аб 
Заходняй Сібіры, абКузбасе, дзе яшчв, 
па ўсяму відаць, не паспелі „раскачац-
ца". Аднак, можна не сумнявацца, што 
нашы партыйныя арганізацыі возьмуц-
цаза гэту справуі дапамогуць стаханаў-
цам перамагчы труднасці. Што даты-
чыцца другога боку справы—абуздан-

Адно ва ўсякім выпадку ясна: 
цяперашнія тэхнічныя нормы ўжо не 
адпавядаюць сапраўднасці, яны адста-
лі і ператварыліся ў тормаз для на-
шай прамысловасці, а для таго, каб 
не тармазіць нашу прамысловасць, 
неабходна іх замяніць новымі, больш 
высокімі тэхнічнымі нормамі. Новыя 
людзі, новыя часы—новыя тэхнічныя 
нормы. 

Некалькі слоў адносна гэтай па-
рады, адносна яе значэння. Ленін ву-
чыў, што сапраўднымі кіраўнікамі-
большэвікамі могуць быць толькі такія 
кіраўнікі, якія ўмеюць не толькі ву-
чыць рабочых і сялян, але і вучыцца 
ў іх. Сяму-таму з большэвікоў гэтыя 
словы Леніна не спадабаліся. Але гіс-
торыя паказвае, што Ленін аказаўся 

і праў і ў гэтай галіне на ўсе сто про-
цантаў. На самай справе, мільёны 
працоўных, рабочых і сялян працуюць, 
жывуць, змагаюцца. Хто можа сумня-
вацца ў тым, што гэтыя людзі жы-
вуць не ўпустую, щто, жывучы і зма-
гаючыся, гэтыя людзі накапляюць ве-
лізарны практычны вопыт? Хіба мож-
на сумнявацца ў тым, што кіраўнікі, 
пагарджаючыя гэтым вопытам, не мо-
гуць лічыцца сапраўднымі кіраўнік амі? 
Стала быць, мы, кіраўнікі партыі і ўра-
да, павінны не толькі вучыць рабо-
чых, але і зучыцца ў іх. 

Што вы, члены гэтай парады, сяму-
таму павучыліся тут, на нарадзе, 

іу кіраўнікоў нашага ўрада, — гэтага 
I я не стану адмаўляць. Але нельга 
' адмаўляць і таго, што і мы, кіраўнікі 
; ўрада, многаму павучыліся ў вас, 
I у стаханаўцаў, у членаў гэтай парады. 
Дык ^ось, дзякуй вам, таварышы, за 
вучобу, вялікае дзякуй! (Бурныя 
апладысменты). 

Нарэшце, два словы аб тым, як пат-
рэбна было-б азнаменаваць гэту пара-
ду. Мы тут у прэзідыуме раіліся 
і рашылі, што прыдзецца як-небудзь 
адзпачыць гэту параду кіраўнікоў 
улады 3 кіраўнікамі стаханаўскага 
руху. 1 вось мы прышлі к такому ра-
шэнню, што чалавек 100—120 з вас 
прыдзецца прадставіць к вышэйшай 
узнагародзе. 

Галасы: Правільпа. (Бурныя апла-
дысменты). 

Сталін: Калі вы адабраеце, тава-
рышы, то мы гэту справу правядзем. 

(Удзельнікі парады стахапаўцаў 
наладжваюиь бурную, поўную за-
хаплення авацыю, таварышу Ста-
ліну. Уся зала грыміць ад воп-
лескаў, магутнае „ура" патрасае 
своды залы. Шматлікія воклічы, 
вітаючыя правадыра партыі тава-
рыша Сталіна, нясуцца з усіх''кан-
цоў. АЬацыя заканчваецца магут-
ным спяваннем „Інтэрнацыянала"-
3.000 удзельнікаў парады выкон-
ваюць пролетарскі гімп). 

ня ўпорствуючых кансерватараў з ася-
роддзя гаспадарчых і інжынерна-тэх-
нічных работнікаў,—то тут справа бу-
дзе абстаяць некалькі складаней. 
Прыдзецца ў першую чаргу перакон-
ваць, цярпліва І па-таварыску пера-
конваць гэтыя консерватыўныя эле-
менты прамысловасці ў прагрэсіў-
насці стаханаўскага руху і ў неабход-
насці перабудэвацца на стаханаўскі 
лад. А калі перакананні не дапамо-
гуць, прыдзецца прыняць больш рашу-
чыя меры. Узяць, напрыклад, Нарка-
мат шляхоў зносін. У цэнтральным 
апараце гэтага наркамата нядаўна іс-
навала група прафесароў, інжынераў 
і іншых знаўцаў справы,—сярод іх 
былі і комуністы,— якая запэўняла 
ўсіх у тым, што 13-14 кілометраў 
камерцыйнай хуткасці ў гадзіну з 'яў-
ляецца прэдзелам, далей якога нельга, 
немагчыма ісці, калі не хочуць усту-
піць у супярэчнасць з „навукай аб 
эксплаатацыі" Гэта была даволіаўта-
рытэтная група, якая прапаведвала 
свае погляды вусна і праз друк, дава-
ла інструкцыі адпаведным органам 
Н К Ш З і наогул з 'яўлялася „ўладаром 
дум" сярод эксплаатацыйнікаў. Мы, 
не знаўцы справы, на падставе пра-
паноў цэлага раду практыкаў чыгу-
начнай справы ў сваю чаргу запэўня-
ЛІ гэтых аўтарытэтных прафесароў, 
што 13-14 кілометраў не могуць быць 
прэдзелам, што пры пэўнай арганіза-
цыі справы можна расшырыць гэты 
прэдзел. У адказ на гэта група гэта 
замест таго, каб прыслухацца да го-
ласу вопыту І практыкі і перагля-
дзець свае адносіны да справы, кіпу-
лася Ў бараньбу з прагрэсіўнымі эле-
ментам! чыгуначнай справы і яшчэ 

ЖЫЦЬ СТАЛА ЛЕПШ, 
ЖЫЦЬ СТАЛА ВЕСЯЛЕЙ 

Вестка, што ў газетах ыадрукавана прамова тав. Сталіна 
абляцела з хуткасцю маланкі усе корпусы, лабараторыі і аўды-
торыі універсітэта. Кожны студэнт, кожны навукрвы работнік 
3 нецярпеннем чакаў газет, каб хутчэй прачытаць прамову 
любімага Сталіна. 

I вось „Звязда", „Рабочий", „Чырвоная змена", ёсць 
прамова вялікага правадыра і настаўніка тав. Сталіна. Якая 
радасць!.. \ 

...Тры гадзіны дня. Званок абвяшчае канец занятак. 
Вялікая актавая заля галоўнага корпуса перапоўнена студэн-
тамі, навуковымі работнікамі. Грае аркестр. Пачынаецца радасны 
мітынг. Пад гром апладысментаў з вялікай прамовай выступіў 
нарком асветы БССР тав. Чэрнушэвіч. 

„Жыць стала лепш... Жыць стала весялей". 3 вуснаў 
у вусны студэнтаў і навуковых работнікаў пераходзілі гэтыя 
праўдзівыя словы тав. Сталіна. Кожны выступаючы гаварыў, 
што ў адказ на магутны стаханаўскі рух, на прамову права-
дыра народаў будзем яшчэ л е п т вучыцца, рух адзіночак вы-
датнікаў вучобы зробім масавым рухам студэнцтва. 

3 ВЯЛІКІМ захапленнем зараз студэнты перачытваюць па 
некалькі разоў прамову тав. Сталіна. Партком намеціў пра-
працаваць прамову тав. Сталіна на факультэцкіх сходах і на 
бліжэйшых палітзанятках, з такім разлікам, каб яшчэ вышэй 
узняць якасць акадэмічнай вучобы і рыхтаваць нашай радзіме 
высокаякасных спецыялістаў. 


